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1. Wprowadzenie

Stan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce znacznie odbiega od jego poziomu
w Unii Europejskiej, co wynika z kilku podstawowych przyczyn. Unia Europejska –
a zw³aszcza 15 „starych” pañstw cz³onkowskich – ju¿ od kilkunastu lat realizuje program
wzrostu wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych, kieruj¹c siê m.in. zapisami Bia³ej
Ksiêgi (1997 rok) Energia dla przysz³oœci – odnawialne Ÿród³a energii, która wyznaczy³a
krajom cz³onkowskim cel osi¹gniêcia 22,1% udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii
elektrycznej w 2010 roku. Przygotowano równie¿ wiele dyrektyw umo¿liwiaj¹cych realiza-
cjê tego celu i wprowadzono wiele – zró¿nicowanych w poszczególnych krajach cz³on-
kowskich – mechanizmów wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej. Dla Polski ten cel
okreœlony zosta³ w traktacie akcesyjnym na poziomie 7,5% zu¿ycia energii pierwotnej
i energii elektrycznej brutto. Polska w celu sprostania tym za³o¿eniom okreœli³a w Prawie
energetycznym progresywny wzrost udzia³u tej energii w sprzeda¿y energii elektrycznej
odbiorcom koñcowym na poziomie 3,1% – w roku 2005, 3,6% – w 2006, 4,3% – w 2007,
5,4% – w 2008, 7,0% – w 2009 i 9% – w roku 2010.

Europa jest obecnie uzale¿niona od importowanych paliw kopalnych; s¹ one Ÿród³em
oko³o 50% energii pierwotnej zu¿ywanej na zaspokojenie energetycznych potrzeb pañstw
unijnych. Jak wskazuj¹ prognozy zamieszczone w raporcie Komisji Europejskiej, w 2030
roku importowane paliwa koplane maj¹ mieæ a¿ 70-procentowy udzia³ w bilansie energetycz-
nym krajów UE. Niezale¿nie od faktu, ¿e paliwa kopalne i energia j¹drowa bêd¹ odgrywa³y
wci¹¿ istotn¹ rolê, Europa ma szansê staæ siê liderem w promowaniu Ÿróde³ odnawialnych.
Ma byæ to jednym ze sposobów na dywersyfikacjê dostaw energii i umo¿liwiæ spe³nianie
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wymagañ redukcji emisji szkodliwych substancji (zapisanych w protokole z Kioto) mimo
wy¿szych kosztów i wielu ograniczeñ geograficznych zwi¹zanych z mo¿liwoœciami wyko-
rzystania tego rodzaju energii.

Nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e istotn¹ rolê w rozwoju energetyki odnawialnej
odgrywaj¹ przepisy prawne obowi¹zuj¹ce w UE i w Polsce. Unia Europejska do³o¿y³a wielu
starañ w celu stworzenia instrumentów prawnych promuj¹cych wykorzystanie odnawialnych
Ÿróde³ energii, wprowadzaj¹c w ¿ycie wiele dyrektyw. W Polsce wprowadzono i znowelizo-
wano tak¿e wiele ustaw i rozporz¹dzeñ (np. ustawa Prawo energetyczne) [5] maj¹cych na celu
promocjê odnawialnych Ÿróde³ energii. Uzasadnieniem tych dzia³añ jest koniecznoœæ reali-
zacji zobowi¹zañ miêdzynarodowych Polski w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu
oraz koniecznoœæ przyjmowania tych samych co w Unii Europejskiej kierunków dzia³añ.

2. Stan rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce

Stan rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce scharakteryzowano na pod-
stawie danych zawartych w [4] dotycz¹cych roku 2003.

Strukturê produkcji energii pierwotnej w Polsce w 2003 roku przedstawiono na ry-
sunku 1. Produkcja energii pierwotnej wynios³a 79,6 miliona toe, a dominuj¹c¹ rolê od-
grywa³y w niej paliwa sta³e (wêgiel kamienny i wêgiel brunatny), z których produkowano
88% produkcji energii pierwotnej w Polsce. Na drugim miejscu znajduje siê energia od-
nawialna – 6,4%, a ropa naftowa i gaz ziemny maj¹ zaledwie 6-procentowy udzia³ w pro-
dukcji energii pierwotnej.
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Rys. 1. Struktura produkcji energii pierwotnej w Polsce w 2003 roku
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4]



W produkcji energii pierwotnej ze Ÿróde³ odnawialnych dominuje biomasa (6,13%)
i energia wodna (0,18%), a z pozosta³ych Ÿróde³ odnawialnych – wiatrowych, geotermalny-
ch i biogazu, produkuje siê zaledwie 0,07% energii. Natomiast jeœli weŸmie siê pod uwagê
zu¿ycie energii pierwotnej w Polsce (94,1 miliona toe), to w jego strukturze wci¹¿ domin-
uje wêgiel (61%), nastêpnie ropa naftowa (22%) i gaz (12%), a udzia³ energii ze Ÿróde³
odnawialnych w zu¿yciu energii pierwotnej wynosi oko³o 5%.

W roku 2003 W Polsce wytworzono 151,6 TWh energii elektrycznej (w tym ze Ÿróde³
odnawialnych ok. 2,126 TWh), a zu¿ycie energii netto wynosi³o 98,3 TWh. W produkcji
energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych dominuj¹ elektrownie wodne (oko³o 74%),
nastêpnie elektrownie wykorzystuj¹ce biomasê (18%) i elektrownie wiatrowe (6%) oraz
elektrownie wykorzystuj¹ce biogaz (2%). Energia odnawialna stanowi³a wiêc w zu¿yciu
energii elektrycznej zaledwie 2,2% (rys. 2).

Wykorzystanie wszystkich rodzajów energii ze Ÿróde³ odnawialnych w Polsce ilustru-
je tabela 1, w której przedstawiono moc, wielkoœæ produkcji oraz liczbê jednostek dla posz-
czególnych Ÿróde³ energii odnawialnej wed³ug stanu z 2002 i 2003 roku. Nale¿y wspom-
nieæ, ¿e w dostêpnych danych statystycznych (Ÿród³ach literaturowych) nie ma kompletnych
informacji dotycz¹cych zainstalowanych mocy i wytworzonej w Polsce energii ze Ÿróde³
odnawialnych. Powodem tego stanu rzeczy jest znaczne rozproszenie tych Ÿróde³ i brak ich
rejestracji, jeœli nie s¹ pod³¹czone do sieci energetycznej. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e
zarówno wielkoœæ zainstalowanej mocy, jak i wytworzona energia (tab. 1) w rzeczywistoœci
s¹ nieco wy¿sze ni¿ wielkoœci przedstawione.
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Rys. 2. Struktura produkcji energii elektrycznej w Ÿród³ach odnawialnych w Polsce
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4]



TABELA 1

Sytuacja Polski w zakresie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w 2002 i 2003 roku

Rodzaj energii odnawialnej 2002 r. 2003 r.

Moc zainstalowana energii wiatrowej 28 [5] 60 MW [5]
(wraz z farm¹ Zagórze)

Moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych 0,08 MWp [1] 0,12 MWp [3]

Powierzchnia zainstalowana kolektorów s³onecznych ok. 39190 m2 [3] 65 690 m2 [3]

Moc cieplna zainstalowana w geotermii 55,65 MWth [3] 60 MWth [3]

Moc zainstalowana i liczba jednostek dla energii
geotermalnej (pompy ciep³a) 33,4 MWth [3] 1200 jednostek [3]

Moc zainstalowana i produkcja energii z biogazu
(energia elektryczna)

21,33 MW [8]

59,7 GWh [8]
56 GWh [4]

Produkcja energii z biomasy
(energia elektryczna) 10 GWh [8] b.d.

Produkcja ciep³a z biomasy 3,9 Mtoe [4] 4,1 Mtoe [3]

Produkcja biopaliw (etanol) b.d. 131 640 ton [3]

Moc zainstalowana i produkcja energii w ma³ych
elektrowniach wodnych (< 10 MW)

167 MW [8]

623,3 GWh [8]

197 MW [4]

674 GWh [4]

Moc zainstalowana i produkcja energii w du¿ych
elektrowniach wodnych

705 MW [8]

1626 GWh [8]
b.d.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1, 3–5, 8]

3. Stan rozwoju energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej

Strukturê produkcji energii elektrycznej w UE przedstawiono na rysunku 3. Dominu-
j¹cym Ÿród³em pierwotnym energii elektrycznej wytwarzanej w UE jest wêgiel (30%) i pa-
liwa rozszczepialne (32%), wykorzystywane w elektrowniach j¹drowych. Kolejne miejsca
zajmuj¹: gaz ziemny (18%), energia odnawialna (15%), ropa naftowa (6%). Jak mo¿na za-
obserwowaæ, jest to diametralnie inna struktura ni¿ w Polsce, gdzie ok. 97% energii elekt-
rycznej wytwarza siê z wêgla i nie produkuje siê energii j¹drowej.

Zmiany w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w okresie od 1990 do 2002
roku w UE przedstawiono na rysunku 4. Wynika z niego, ¿e najwiêkszy przyrost produkcji
energii elektrycznej w tym okresie w UE wyst¹pi³ w przypadku gazu ziemnego i energii
j¹drowej oraz energii odnawialnej, a zu¿ycie innych noœników energii pozosta³o na prawie
niezmienionym poziomie.

Stan energetyki odnawialnej dla poszczególnych Ÿróde³ w Unii Europejskiej okreœlony
zosta³ na rok 2003 na podstawie danych EUROSTAT-u [4] i opracowania EuroObserv’ER
[3].
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Rys. 3. Struktura produkcji energii elektrycznej w UE w 2002 r.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4]

Rys. 4. Struktura produkcji energii elektrycznej w UE w latach 1990–2002
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4]



3.1. Energia wiatrowa

Kraje Unii Europejskiej to najwiêksi producenci energii elektrycznej pochodz¹cej
z farm wiatrowych na œwiecie. Na rok 2003 moc zainstalowana w UE stanowi³a 28 452 MW,
z dominacj¹ Niemiec, gdzie zainstalowane by³o 14 609 MW. Potencja³ tego Ÿród³a energii
odnawialnej jest w chwili obecnej wykorzystany w niewielkim zakresie, a popyt na to
Ÿród³o energii w krajach UE jest coraz wiêkszy.

Najwiêksze postêpy czyni¹ pañstwa, dla których energia ze Ÿróde³ odnawialnych jest
priorytetem, np. Niemcy, Hiszpania, Dania, a ostatnio Austria, gdzie w ubieg³ym roku
zwiêkszono moc zainstalowan¹ o blisko 200%. W roku 2004 poczyniono kolejny krok, in-
staluj¹c 5678 MW w krajach UE15 i oko³o 24 MW w krajach nowej „dziesi¹tki”, co da³o
razem 342 005 MW mocy zainstalowanej na koniec 2004 roku.

3.2. Energia s³oneczna (ogniwa fotowoltaiczne)

Ogniwa fotowoltaiczne to stosunkowo nowa technologia, dziêki której mo¿emy pozy-
skiwaæ energiê, niemniej jest jeszcze doœæ droga i stosowana raczej do zasilania specjalnych
urz¹dzeñ oraz na niewielk¹ skalê w gospodarstwach domowych.

Kraje Unii Europejskiej w roku 2003 poczyni³y du¿e postêpy w instalacji ogniw foto-
woltaicznych. W roku 2003 zainstalowano 180,53 MWp, zwiêkszaj¹c moc zainstalowan¹
do poziomu 572,67 MWp. Krajem, który zdecydowanie prowadzi pod wzglêdem mocy za-
instalowanej, s¹ Niemcy (410 MWp).

3.3. Energia s³oneczna (kolektory s³oneczne)

W roku 2003 na terenie Unii Europejskiej zosta³o zainstalowanych 1 452 151 m2 kolek-
torów s³onecznych.

Najwiêksza powierzchnia zainstalowana jest w Niemczech, stanowi ona 38% powierzch-
ni kolektorów zainstalowanych na terenie ca³ej Unii Europejskiej. W samych tylko Niem-
czech (w roku 2003) zosta³o zainstalowanych 770 000 m2 – jest to wzrost o 34% w po-
równaniu z rokiem 2002. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim zwiêkszeniem
dotacji na tego typu instalacje (z dotacji mo¿na korzystaæ od lutego 2003 roku). Subwencja
wynosi 110 euro za 1 m2 instalacji do 200 m2 i 60 euro za instalacje powy¿ej 200 m2.

3.4. Energia wodna

Na koniec roku 2003 moc zainstalowana w 15 krajach Unii wynosi³a 10 734 MW.
Najwiêkszym potencja³em w tej dziedzinie dysponuj¹ W³osi, nastêpnie Francja, Hisz-

pania, Niemcy i Szwecja. Tych piêæ krajów wytwarza 8752 MW mocy zainstalowanej, co
stanowi 82% ca³oœci mocy zainstalowanej w 15 krajach Unii Europejskiej.

3.5. Biogaz

W roku 2003 zanotowano wzrost produkcji biogazu o 7,3% w stosunku do roku 2002;
produkcja biogazu osi¹gnê³a poziom 3219 ktoe.
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Liderem jest Wielka Brytania z produkcj¹ 1151 ktoe w roku 2003, na drugim miejscu
znajduj¹ siê Niemcy z produkcj¹ 685 ktoe – udzia³ obu tych krajów w ogólnej produkcji
UE wynosi 57%.

Sektor ten posiada du¿y potencja³ zarówno mo¿liwoœci technologicznych, jak i zagos-
podarowania dotychczasowych odpadów.

3.6. Biomasa

Kraje Unii Europejskiej prowadz¹ badania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia efektywnoœci
przetwarzania i spalania biomasy. Produkcja biomasy w krajach UE zwiêkszy³a siê o 6,1%
w 2003 roku w porównaniu z rokiem 2002, osi¹gaj¹c poziom 43 mln ton. Znaczny potencja³
tego Ÿród³a energii jest wykorzystywany przez indywidualne gospodarstwa domowe na
przyk³ad do ogrzewania.

Biomasa jest w znacznym stopniu wykorzystywana do produkcji ciep³a – 83,4%, a 16,6%
wykorzystywane jest do produkcji energii elektrycznej.

Finlandia zaspokaja 50% swoich potrzeb grzewczych i 20% potrzeb energetycznych,
wykorzystuj¹c energiê pozyskiwan¹ z biomasy.

3.7. Biopaliwa

Obecnie biopaliwo ma 1-procentowy udzia³ w ogólnym zu¿yciu paliw w Unii Euro-
pejskiej. Postanowienia Unii Europejskiej co do udzia³u biopaliwa w ogólnej strukturze
zu¿ycia paliw w Europie s¹ optymistyczne, zak³adaj¹ zwiêkszenie udzia³u biopaliw do
5,75% w roku 2005.

Produkcja biopaliw (biodiesel i bioetanol) w 2003 roku na terenie UE osi¹gnê³a po-
ziom 1 743 500 ton (produkcja paliwa biodiesel stanowi 82,2% ogólnej produkcji biopaliw),
czyli wzros³a w porównaniu z rokiem 2002 o 26,1%.

Najwiêkszym producentem paliwa biodiesel w Europie s¹ Niemcy, co osi¹gniêto dziê-
ki sprzyjaj¹cemu prawu oraz aktualnym cenom paliw w Niemczech i na œwiecie.

Unia Europejska oczekuje, i¿ Polska i Czechy przyczyni¹ siê do znacznego o¿ywienia
w tej dziedzinie gospodarki.

3.8. Energia geotermalna

Energiê geotermaln¹ mo¿na wykorzystaæ do produkcji energii elektrycznej i ciep³a.
Sektor elektroenergetyczny wykorzystuj¹cy energiê geotermaln¹ jest reprezentowany przez
zaledwie piêæ pañstw Unii Europejskiej. Moc zainstalowana w roku 2003 w tych piêciu
krajach wynosi³a 822,98 MWe i 1130,61 MWth, a 96% ogólnej mocy jest generowane
przez W³ochy (790,5 MWe). Produkcjê energii cieplnej ze Ÿróde³ geotermalnych mo¿na
podzieliæ na dwa rodzaje. Pierwszy to „naturalne” wykorzystanie z³ó¿, których temperatura
zawiera siê w granicach 30÷150°C, a drugi dotyczy eksploatacji z³ó¿ za pomoc¹ pomp
ciep³a. W 2003 roku moc zainstalowana osi¹gnê³a poziom 4153 MWth, co oznacza,
¿e wzros³a o 7,5% w porównaniu z rokiem 2002. Podobnie jak w przypadku produkcji
energii elektrycznej, w energii cieplnej dominuj¹cym pañstwem s¹ W³ochy z produkcj¹
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486,51 MWth. Jednak du¿e wykorzystanie pomp ciep³a notuje siê w Szwecji, która w roku
2003 uzyska³a 1270 MWth przy u¿yciu pomp ciep³a.

W tabeli 2 przedstawiono porównanie stanu energetyki w UE i w Polsce, bior¹c pod
uwagê dane z 2003 roku okreœlone przez ró¿ne Ÿród³a literatury.

TABELA 2

Porównanie stanu rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
wed³ug danych z 2003 roku

Rodzaj energii odnawialnej Unia Europejska* Polska

Moc zainstalowana energii wiatrowej 28 452 MW 60 MW [5]
(wraz z farm¹ Zagórze)

Moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych 572,67 MWp 0,12 MWp [3]

Powierzchnia zainstalowana kolektorów
s³onecznych 1452 151 m2 65 690 m2 [3]

Moc cieplna w geotermii

Moc elektryczna w geotermii

1130,61 MWth

822,98 MWe

60 MWth [3]

–

Energia cieplna z pomp ciep³a

Liczba jednostek pomp ciep³a

4153 MWth

435 350 jednostek

–

1200 jednostek [3]

Produkcja energii elektrycznej z biogazu

Produkcja biogazu

–

3219 ktoe

56 GWh [7]

–

Produkcja biomasy 43 mln ton –

Produkcja energii z biomasy – 4,1 Mtoe [3]

Produkcja biopaliw (etanol)

Produkcja biodiesla

ok. 309 500 ton

1434 500 ton
131 640 ton [3]

Moc zainstalowana i produkcja energii w ma³ych
elektrowniach wodnych (< 10 MW) –

197 MW [4]

674 GWh [4]

Moc zainstalowana i produkcja energii w du¿ych
elektrowniach wodnych 10 743 MW 705 MW [3]

* Dane wed³ug EuroObserv’ER 2003 i 2004 [3]
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [3–5, 7]

4. Podsumowanie

Stan rozwoju energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych w Polsce znacznie odbiega
od jego poziomu w krajach Unii Europejskiej, zw³aszcza ¿e przedstawione porównanie do-
tyczy roku 2003, a wiêc 15 krajów UE. W Polsce energetyk¹ odnawialn¹ zaczêto siê
interesowaæ na kilka lat przed akcesj¹ do UE. Do tej pory nie realizowano prawie wcale po-
lityki nakierowanej na rozwój energetyki odnawialnej. Drogê do jej rozwoju otwar³a
wprawdzie ustawa Prawo energetyczne, która dopiero po kilku nowelizacjach dokonanych
w latach 2003–2005 stworzy³a podstawy do rozwoju tej dziedziny energetyki. Polska na
miarê swoich mo¿liwoœci zasobowych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych okre-
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œli³a swój cel na 7,5% udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii elektrycznej brutto
i na 9% udzia³u w energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom koñcowym w 2010 roku. Dla
roku 2005 ten cel zosta³ okreœlony na 3,1%, choæ w poprzednich latach z osi¹gniêciem
mniej ambitnych celów notowano k³opoty. Wprowadzone przepisy prawne stworzy³y wiêc
podstawê do rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii, lecz ograniczenia sieciowe, systemowe
i administracyjne skutecznie go utrudniaj¹.

Energetyka odnawialna w Polsce bazuje na takich Ÿród³ach energii, jak: energia wia-
trowa, biomasy, energia wodna, energia geotermalna. Du¿y potencja³ energetyczny tych
Ÿróde³ stwarza nadziejê na osi¹gniêcie za³o¿onego celu w 2010 roku. W porównaniu z UE
w Polsce poziom energetyki wiatrowej, s³onecznej i wodnej jest ra¿¹co niski. Zadowalaj¹cy
stan wystêpuje w przypadku biopaliw, a konkretnie bioetanolu , którego produkcja w Polsce
stanowi³a ok. 40% produkcji w UE w 2003 roku. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿
udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w Polsce w 2003 roku w produkcji pierwotnych
noœników energii wynosi³ ok. 6,4%, co plasuje Ÿród³a energii odnawialnej na drugim miej-
scu po wêglu w strukturze produkcji krajowej, przed gazem i rop¹ naftow¹ (6%). Oczywiœ-
cie ma na to wp³yw du¿e wykorzystanie biomasy, zw³aszcza w celu wytworzenia ciep³a.

W Unii Europejskiej najwy¿szy stan rozwoju osi¹gnê³a energetyka wiatrowa, liderem
w tej dziedzinie s¹ Niemcy, a tak¿e Hiszpania i Dania. W energii s³onecznej licz¹cym siê
krajem s¹ równie¿ Niemcy, w energetyce wodnej najwiêkszym potencja³em dysponuj¹
W³ochy, Francja, Hiszpania, Niemcy i Szwecja. Finlandia natomiast zaspokaja w 50% swo-
je potrzeby grzewcze i w 20% potrzeby energetyczne z biomasy, a liderem w produkcji
biogazu jest Wielka Brytania. W³ochy s¹ równie¿ liderem w wykorzystaniu energii
geotermalnej, a Szwecja – w wykorzystaniu pomp ciep³a.
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